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Nieuwsbrief 14 november 2016 

Van de bestuurstafel 

Helder in ambitie; flexibel in uitvoering 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een notitie met bovengenoemde titel. 
Waarom deze notitie? De motivering die de gemeente geeft is “De recent uitgevoerde evaluatie 
van de stadsdeelaanpak uit 2006 heeft geresulteerd in een nieuwe koers voor het gebieds-
gerichte werken. Doel van dit voorstel is om instemming van het college te verkrijgen op de 
koers en deze zowel voor inspraak vrij te geven als ter consultatie aan te bieden aan de raad. 
De koers kent de volgende kernpunten: de koers gaat uit van een ‘foto van het gebied’ met 
relevante informatie. De foto vormt input voor een jaarlijks gebiedsoverleg tussen gebieds-
partners en gemeente. Betrokken ambtenaren, partners en bewonersstemmen plannen en 
activiteiten zo goed mogelijk op elkaar af. Waar nodig stellen partijen een vitaliteitsagenda op 
die antwoord geeft op de vraag wat nodig is om het gebied nu en in de langere termijn vitaal te 
houden. Dorps- en wijkraden houden een actieve rol in het proces, maar zijn niet de enige 
gemeentelijke partner. Ook introduceert de koers een initiatievenfonds waarmee initiatieven uit 
een spontane en initiatiefrijke samenleving worden ondersteund. Tenslotte biedt de koers ruimte 
voor experimenten met nieuwe vormen van participatie”. 
Tot zover het eerste deel van de samenvatting die de gemeente heeft geschreven over de 
betreffende notitie. 
Tijdens een door de gemeentelijke dienst Publiek, Ondernemen en Wijken (POW) verzorgde 
presentatie aan vertegenwoordigers van de gemeenteraad op 7 juli 2016, heeft deze laten 
weten de notitie ter consultatie te willen ontvangen alvorens het voor besluitvorming wordt aan-
geboden. 
Dorps- en wijkraden hebben, overeenkomstig de in de verordening voor dorps- en wijkraden 
opgenomen afspraak, de notitie op 27 oktober 2016 ontvangen en kunnen tot 23 december 
2016 reageren. Het bestuur van de dorpsraad zal in de eerstkomende bestuursvergadering de 
notitie “Helder in ambitie, flexibel in uitvoering” bespreken en -indien daartoe aanleiding bestaat 
-al dan niet in samenspraak met andere dorpsraden- zeker niet schromen te reageren. 
Korte weergave van de inhoud van de notitie. 
 
Allereerst wordt een aantal constateringen van dorps- en wijkraden, partners en gemeenteraad 
verwoord. 

- in de samenwerking met de gemeente op concrete thema’s ervaren dorps- en wijkraden 
een sterk “wij-gevoel” 

- het huidig instrumentarium van toekomstagenda en stadsdeelplan leeft niet bij alle 
dorps- en wijkraden in even sterke mate 

- het afstoten van taken door de gemeente legt meer druk bij de dorps- en wijkraden 
- dorps- en wijkraden verwachten van de gemeente een duidelijke visie en kaders die 

door de dorps- en wijkraden kunnen worden vertaald naar een concrete invulling 
 
Het bestuur van de dorpsraad herkent zich in een aantal van de genoemde constateringen 
maar niet in alle, en zeker niet in de mate waarin het is verwoord. 
De gemeentelijke kernwaarden “betrokken, uitnodigend en slagvaardig” komen in de notitie tot 
uitdrukking door een aantal geformuleerde uitgangspunten. Het voert voor deze Nieuwsbrief te 
ver om deze uitgangspunten uitgebreid te behandelen. Wel worden, om een inzicht te geven 
welk scenario voor samenwerking de gemeente voor ogen heeft, de uitgangspunten benoemd. 
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- we (de gemeente) zijn geïnteresseerd in de samenleving, we kennen deze en verwel-
komen initiatief en we werken op basis van vertrouwen constructief samen 

- de gemeente doet recht aan verschillen, we denken in kansen en kunnen en durven het 
experiment (niet uitsluitend de dorps- en wijkraad is aanspreekpunt voor de gemeente) 
aan te gaan, het resultaat staat centraal 

- we (gemeente en gesprekspartners) inventariseren en bundelen de beschikbare 
kwalitatieve en kwantitatieve informatie in de “foto van het gebied” (demografie, ruimte-
lijk, sociaal, veiligheid, economie, cultuur en gezondheid) 

- professionele analyse en duiding van de informatie in de “foto van het gebied” helpt bij 
het leggen van de juiste verbanden, wat is echt van belang voor de vitaliteit van het 
gebied 

- afstemming van projecten vindt plaats in jaarlijks gebiedsoverleg, wat als doel heeft 
informatie uit te wisselen en prioritering en samenwerking te realiseren 

- de vitaliteitsagenda bevat de issues die aangepakt moeten worden om het gebied nu en 
op langere termijn vitaal te houden 

- deelname en inbreng van gebiedspartners in het gebiedsoverleg is essentieel 
- de gemeente staat open voor alle partners in het gebied 
- goede initiatieven verdienen een bijdrage 
- de stadsdeelmanager en relatiemanager bedrijven vervullen een essentiële rol in het 

gebiedsgerichte werken 
- beschrijving van de rol die de gebiedsbestuurder vervult is ten dienste van de stadsdeel-

manager en is eerste aanspreekpunt voor stadsdeelmanager en relatiemanager 
 
Niet onbenoemd in de notitie blijft de rol van de dorps- en wijkraden. Gesteld wordt dat het de 
bedoeling is in te zetten op een actieve en betrokken rol van dorps- en wijkraden bij initiatieven 
in het gebied. Door de gemeente zijn, vooruitlopend op de acceptatie door de gemeenteraad, 
enkele scenario’s uitgewerkt. 
Daarover zal later worden gerapporteerd. 
 
Resumerend: het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd. Niet door de gemeenteraad en 
niet door de dorps- en wijkraden. 

In en om de dorpen 

“Braintrainer Plus” in De Vier Dorpen 

Op woensdag 9 november 2016 werd in de recreatiezaal van De Vier Dorpen de “Braintrainer 
Plus” -die mede door sponsoring van onder andere de 
dorpsraad kon worden aangeschaft- officieel in gebruik 
genomen. Jamone Wagner en Pieter de Mos waren, als 
vertegenwoordigers van de dorpsraad, aanwezig bij dit 
voor de bewoners van De Vier Dorpen feestelijke 
moment. 
De “Braintrainer Plus” activeert het geheugen en 
stimuleert het denkvermogen van ouderen (maar die 
niet alleen!). Op de “Braintrainer Plus” is verdeeld over 
een aantal categorieën een veelheid aan vragen in het 
systeem opgenomen. Van geschiedenis tot spreek-
woorden en vaardigheden in rekenen en in en rond het 

huis. En dat alles onderverdeeld in een aantal graden van moeilijkheid. Een goed leermoment 
voor de “speler” is wanneer een vraag niet juist is beantwoord (meerkeuze mogelijkheid) en het 
systeem het juiste antwoord heeft laten zien, deze vraag na een paar opvolgende vragen, de 
niet juist beantwoorde vraag terugkomt. Oefenen van het korte termijn geheugen. Het systeem 
is, zo constateerden wij, is zeer gebruikersvriendelijk en kan door mensen met beginnende 
Alzheimer of dementie zelfstandig worden gebruikt. Met Ingrid Klomp -activiteitenbegeleidster 
bij De Vier Dorpen- is afgesproken dat John Tanasale foto’s van Beekbergen in vroeger jaren 
zal aanleveren. Die zullen in het systeem worden opgenomen. 



 
 

 

Tot slot. Heb, geassisteerd en soms gesouffleerd door Jamone Wagner, even met de 
“Braintrainer Plus” mogen “spelen” en dat was best heel leuk.

AED-buitenkast overgedragen a

Op donderdag 10 november 2016 werd de door de dorpsraad gesponsorde AED
door Pieter de Mos overgedragen aan Frank Vermeulen, voorzitter van de 
Lieren. 
Dat gebeurde in aanwezigheid van Cor Oosterkamp en André Reumer (bestuursleden van de 
Stichting Hartveilig Lieren), Andries Vis
het project Hartveilig Beekbergen), Jamone Wagne
en Hetty ten Hove (eigenaresse van Huize Bloem, waar de AED is opgehangen). 
uitleg door Frank Vermeulen (hoe werkt het systeem, hoe vindt oproep plaats en hoe bedien je 
de buitenkast om toegang te kr
dracht formeel bekrachtigd met een handdruk.
 
We constateerden met elkaar dat het goed is dat een groep vrijwilligers de opleiding tot 
gecertificeerde AED’ er heeft gevolgd en zo wordt bijgedragen 
De foto’ s werden gemaakt door John Tanasale.

Tot slot. Heb, geassisteerd en soms gesouffleerd door Jamone Wagner, even met de 
pelen” en dat was best heel leuk. 

 

 

buitenkast overgedragen aan Stichting Hartveilig Lieren 

Op donderdag 10 november 2016 werd de door de dorpsraad gesponsorde AED
door Pieter de Mos overgedragen aan Frank Vermeulen, voorzitter van de 

Dat gebeurde in aanwezigheid van Cor Oosterkamp en André Reumer (bestuursleden van de 
Stichting Hartveilig Lieren), Andries Visch (van Stichting Fonds Beekbergen mede sponsor van 
het project Hartveilig Beekbergen), Jamone Wagner (bestuurslid Dorpsraad Beekbergen
en Hetty ten Hove (eigenaresse van Huize Bloem, waar de AED is opgehangen). 
uitleg door Frank Vermeulen (hoe werkt het systeem, hoe vindt oproep plaats en hoe bedien je 
de buitenkast om toegang te krijgen tot de AED) en koffie met een plak cake werd de over
dracht formeel bekrachtigd met een handdruk. 

We constateerden met elkaar dat het goed is dat een groep vrijwilligers de opleiding tot 
gecertificeerde AED’ er heeft gevolgd en zo wordt bijgedragen aan een “hartveilig Lieren”.
De foto’ s werden gemaakt door John Tanasale. 
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Tot slot. Heb, geassisteerd en soms gesouffleerd door Jamone Wagner, even met de 

 

 

Op donderdag 10 november 2016 werd de door de dorpsraad gesponsorde AED-buitenkast 
door Pieter de Mos overgedragen aan Frank Vermeulen, voorzitter van de Stichting Hartveilig 

Dat gebeurde in aanwezigheid van Cor Oosterkamp en André Reumer (bestuursleden van de 
(van Stichting Fonds Beekbergen mede sponsor van 

r (bestuurslid Dorpsraad Beekbergen-Lieren) 
en Hetty ten Hove (eigenaresse van Huize Bloem, waar de AED is opgehangen). Na een korte 
uitleg door Frank Vermeulen (hoe werkt het systeem, hoe vindt oproep plaats en hoe bedien je 

ijgen tot de AED) en koffie met een plak cake werd de over-

We constateerden met elkaar dat het goed is dat een groep vrijwilligers de opleiding tot 
aan een “hartveilig Lieren”. 
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Oproep 

De werkgroep “Beekbergen en Lieren energieneutraal” heeft dringend behoefte aan enkele 
enthousiaste mensen die mee willen denken en werken aan het realiseren van een energie-
neutraal Beekbergen en Lieren. Er is door de werkgroep (een opzet van) een plan van aanpak 
opgesteld waarin uiteraard ook het uiteindelijke doel is gedefinieerd. 
Doel: bevorderen dat in Beekbergen en Lieren (en mogelijk ook Oosterhuizen) minder energie 
wordt gebruikt (vermindering CO2 uitstoot). 
Dat er meer duurzame energie wordt opgewekt en mogelijk opgeslagen. 
Bevorderen van de lokale werkgelegenheid en op de lange termijn energieneutraliteit 
realiseren. 
Ook aandacht is besteed aan het beantwoorden van de vraag “hoe bereiken we dat?” 
Dan moet gedacht worden aan: 

- creëren van draagvlak en bewustwording 
- opstellen van een communicatieplan 
- kostenaspect inzichtelijk maken (wat kost het; wat bespaart het) 
- “ontzorgen”, bewoners helpen bij keuze van installatie/installateur, financieringsmogelijk-

heden 
- monitoring; periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) de voortgang onder de aandacht van de 

bewoners brengen. 
 
Spreekt het u aan? Wilt u meedenken en meewerken met ons om een energieneutraal 
Beekbergen en Lieren te realiseren? Neem dan contact op met Gerard Brugman; 
g.brugman1@gmail.com of Roel van Swam; rm.vanswam@gmail.com. 

Wintermarkt in Beekbergen 

Op donderdag 1 december 2016 
organiseert de “Veluwse Avondmarkt” in 
samenwerking met de ondernemers-
vereniging Bemivo een “Wintermarkt”. 
Het wordt een andere opzet dan de 
Veluwse Avondmarkt (dus geen kleder-
drachtvoorschriften) maar wel op 
dezelfde plaats namelijk de Kerkallee. 
Veel horecaondernemers zullen hun 

decembermenu door de bezoekers laten proeven en voor de kinderen is er een “ijspaleis” waar 
het sprookje Frozen te zien zal zijn. 
Dus groot en klein, jong en oud kom 1 december 2016 tussen 16.00 en 21.00 uur naar de 
Kerkallee en geniet van de wintermarkt. 
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Grote opkomst bij Sinterklaasintocht Beekbergen en Lieren 

   

   

   

Burgemeester John Berends verwelkomt door verkeersregelaars Wim Hali en Ab Tromp, BEMIVO-voorzitter Nico 
Willemsen, dorpsraadvoorzitter Joop van der Meer en natuurlijk Oki, Doki en Toedel. 
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Vos actief in Beekbergen 

     
Volgens oud bosbaas van Bruggelen, Arie Steunenberg, is aan de sporen te zien dat hier een vos aan 
het werk is geweest bij de honingraat van een wespennest aan de Vlinderstraat. Een vos houdt niet 
alleen van kippen, maar ook van zoetigheid. Een bewoner zag in de nachtelijke uren in het schijnsel van 
zijn bewegingsmelder een vos. Helaas is er een einde gekomen aan de winterslaap van deze wespen-
kolonie. 

Paddestoelen 

 

 

←←←←  Kleine bundelzwam 

 

Honingzwam →→→→  

 

Voortgang nieuwbouw De Ruiterij 
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Gemeentenieuws 

Standplaatsvergunning Kerkallee Beekbergen 

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke 
verordening 2014 de volgende vergunning heeft verleend. 
 

Locatie Omschrijving Datum 

Kerkallee Beekbergen Verkoop van planten, bloemen en zaden 2016-11-03 

 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na 3 november 2016 te worden 
gezonden aan de burgemeester van Apeldoorn t.a.v. de eenheid veiligheid en recht, Postbus 
9033, 7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op de website van 
Apeldoorn. 

Aanvraag omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Engeland Oprichten van een woning 2016-11-02 

Arnhemseweg (naast 606) Kappen van 3 eiken 2016-11-02 

Kalverwei 18 Plaatsen van 2 dakkapellen 2016-11-08 

 
De gemeente neemt eerst een besluit over de ingediende aanvraag, dit besluit wordt dan 
gepubliceerd. Op dat moment u de gehele aanvraag en het besluit op verzoek inzien. Ook kunt 
u dan eventueel een bezwaar of zienswijze indienen. Zolang de gemeente nog geen besluit 
heeft genomen over de ingediende aanvraag worden geen nadere details over de aanvraag of 
over de aanvrager verstrekt, omdat de gemeente de privacy van de aanvrager respecteren.  

Agenda Politieke Markt Apeldoorn 17 november 2016 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 – 20.00 uur Transformatieagenda Jeugd 2016 

20.00 – 21.00 uur Lobby 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Intensivering toeristisch beleid middels verhoging toeristenbelasting  

 Het Rode Hert 

19.00 – 20.30 uur Herijking uitgiftebeleid openbaar groen 

20.30 – 21.00 uur Weigering verklaring van geen bedenkingen Wieselseweg nabij 92  

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Bestemmingsplan Fluitersweg tussen 9 en 17 

 Restaurant de Bosvijver 

19.00 – 20.30 uur Structurele verkeersoplossing Apeldoorn West 

 De Rode Leeuw 

21.15 – 22.15 uur Evaluatie WGR Veiligheidsregio Noord - Oost Gelderland 

WGR – Wet gemeenschappelijke regelingen 
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Adressen sociaal maatschappelijk werk en 
bijeenkomsten voor senioren 

Sociaal maatschappelijk werker 
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag van 
12.30 tot 14.30 uur aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1) om u te 
helpen wanneer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen binnen het sociaal maatschappelijk 
kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp die uw leefomstandigheden kunnen 
veraangenamen of om welke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te 
vergroten of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt 
u eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg. 

Infopunt Woon Service Groep (WSG) 
Iedere donderdagmiddag kunt u van 14.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis De Hoge Weye 
(Dorpstraat 34) terecht bij het info punt WSG met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn. De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis. 

Seniorenbijeenkomsten 

Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34) 
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten 
- donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, stamtafel (inloopmiddag, de vrijwilligers 

ontvangen u graag en de koffie staat altijd klaar en u kunt deelnemen aan spellen) 
- voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof, mailadres 

a.tijhof9@upcmail.nl 

Het Hoogepad (Papenberg 5) 
- dinsdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur ’t Proathuus, inloopmiddag en u kunt meedoen aan 

spellen. Slecht ter been en toch graag naar de  bijeenkomsten van ’t Proathuus, neem 
contact op met de vrijwilligers (055-5062608) en er wordt geprobeerd vervoer te 
regelen 

Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) 

Maandag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.00 tot 16.00 uur Stamtafel 
14.00 tot 17.00 uur Handvaardigheid 
15.45 tot 16.45 uur Zanguurtje 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel  

Dinsdag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 12.00 uur Groenactiviteit buiten  
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.00 uur Meer bewegen voor ouderen 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 

Woensdag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.00 tot 16.00 oneven week themamiddag 
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
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Donderdag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Creatief 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.00 uur Soos 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 

Vrijdag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur even week Mannenochtend 
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
13.00 tot 16.30 uur Bakken 
14.30 tot 16.00 uur even week Jeu de Boules 
14.30 tot 16.00 uur oneven week Filmmiddag 
14.00 tot 16.30 uur Ontmoeting en ondersteuning 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 

Zaterdag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Gezellige koffieochtend 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
15.00 tot 17.00 uur Met de mantel aan de wandel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie-inloop 

Zondag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.30 uur Weet je nog van toen 
14.30 tot 17.00 uur Gezellig samenzijn 
15.00 tot 16.00 uur Luisteren vanuit je luie stoel 
 
Info: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/ontmoetingsplek 
        https://dagbesteding.apeldoorn.nl/dagbestedingsplek 
 
Voor informatie kunt u bellen: 
Activiteitenbegeleiding De Vier Dorpen telefoonnummer 055-5066870 

Er is niets op tegen wanneer u als senior deelneemt aan meerdere bijeenkomsten. 

Spreekuur dorpsagent (de heer Simmelink) 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg  
(naast de brandweerkazerne). 
 
 
 
Kent u mensen die onze digitale Nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar wel betrokken zijn bij 
hetgeen in Beekbergen en Lieren gebeurt, laat het ons weten (post@dorpsraadbeekbergen.nl) 
en er wordt voor gezorgd dat ze de Nieuwsbrief ontvangen. 
 
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen 
Telefoon: 055 - 506 10 10 
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl 
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl 
 
 


